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                    Kính gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 
 

Thông qua kiến nghị của Ban Dân vận Tỉnh ủy, qua ý kiến của người 

dân, người có uy tín, báo cáo của UBND các huyện về việc chưa cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cho đối tượng hưởng lợi theo Quyết định 29, 74, 

2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Ngày 29/9/2020, Ban Dân tộc tỉnh có ban hành Công văn số 402/BDT-

CSDT về việc báo cáo kết quả cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo 

Quyết định 29, 74, 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ gửi UBND các 

huyện, thị xã, thành phố báo cáo về Ban Dân tộc tỉnh trước ngày 14/10/2020. 

Tuy nhiên, đến nay Ban Dân tộc tỉnh chỉ nhận được báo cáo của UBND huyện 

Cầu Kè. 

Do đó, Ban Dân tộc tỉnh đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố 

khẩn trương gửi báo cáo về Ban Dân tộc tỉnh chậm nhất ngày 30/10/2020 (file 

mềm gửi theo địa chỉ: minhhieubdttv@gmail.com) để tổng hợp. Nếu không gửi 

báo cáo xem như địa phương đã hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất cho đối tượng hưởng lợi, trên cơ sở đó Ban Dân tộc tổng hợp báo cáo 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Những vấn đề phát sinh về sau, địa phương chịu trách 

nhiệm xử lý. 

Ban Dân tộc tỉnh rất mong UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm 

phối hợp thực hiện./.  

  
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để biết);  

- Như trên; 

- BLĐ, các phòng;                                                

- PDT các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, CSDT. 
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Hà Thanh Sơn 

 

UBND TỈNH TRÀ VINH 

BAN DÂN TỘC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:      /BDT-CSDT 
 

V/v đôn đốc gửi báo cáo kết quả 

cấp GCNQSDĐ theo Quyết định 

29, 74, 2085/QĐ-TTg 
 

   Trà Vinh, ngày       tháng 10 năm 2020 
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